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Piteå är MR-kommun

Värt att veta – UNGA

Läs mer på sidan 3-5
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Medmänsklighet  
i en svår tid

Välkommen till decembers nummer av
 Värt att veta om din kommun.

Helena Stenberg och Anders Lundkvist  
Kommunalråd Piteå kommun

Den 24 oktober utropade sig Piteå 
kommun till MR-kommun. En  

kommun där de mänskliga rättig-
heterna är grunden för allt vi 

gör när vi levererar välfärd, 
bygger samhälle, försvarar 

och utvecklar demokratin 
samt agerar som arbets-

givare. Det kan tyckas som 
en självklarhet och det är  

det! Men i tider då demokrati  
och mänskliga rättigheter ifråga- 
sätts runt om i världen så är 
det viktigt att ta ställning och 
att faktiskt manifestera vad vi 

står för.
 

Det känns extra viktigt då vi 
nu lever mitt i en pandemi som 
påverkar vår vardag och prövar 
vår medmänsklighet. Det är nu vi 

måste kunna se vems behov som är störst 
och hur vi ska kunna hjälpa till för att dessa 
behov ska kunna tillgodoses. Det är nu vi 
måste inse att vi tvingas begränsa umgänge 
och aktiviteter. Det är nu vi måste tänka till 
kring hur vi kan stötta det lokala näringslivet 
och föreningslivet när deras kund- och del-
tagarunderlag kraftigt minskar eller helt ute-
blir. Det är nu vi kan visa omtanke genom 
telefonsamtal eller varför inte ett fint brev 
eller vykort. Det är nu vi måste hålla fysiskt 
avstånd men hålla varandra nära i själ och 
hjärta. Det är nu var och en av oss måste ta 
ansvar och det är nu vi måste hjälpas åt.
 
Med medmänsklighet och värme klarar vi 
oss igenom denna svåra tid!
 
Hälsningar Anders Lundkvist och  
Helena Stenberg

Värt att veta om din kommun 
– december 2020 
är en informationsbroschyr som produceras av 
kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun. Den 
delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även 
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Layout: Tone Brunes,  
Kommunikationsavdelningen Piteå kommun.
Omslagsfoto: Mångfaldsträdet 
Tryck: Tryckmäklaren

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 7 139 personer som följer vår face-
booksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt 
och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker 
och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång. 
Hoppas att vi ses på:
www.facebook.com/pitea.se
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Medmänsklighet  
i en svår tid

Nu är Piteå officiellt en 

”Var snäll mot andra och skaffa dig mer kunskap om mänskliga rättigheter.”  
Enkla men goda tips från kommunalråden Helena Stenberg och Anders Lundkvist  
om hur man som individ kan bidra till ett Piteå för alla.

På FN-dagen den 24 oktober utropade 
sig Piteå kommun till MR-kommun 
vid en högtidlig, livesänd ceremoni från 
Stora Salen på Acusticum. Allt för att 
ge piteborna möjlighet att vara med på 
arrangemanget trots det rådande läget. 

Utropandet som formellt genomfördes 
av kommunalråden Helena Stenberg 
och Anders Lundkvist kantades av 
uppträdanden av Kalle Gracias, Cris Gera 
och Musik & Dansskolans danslinje som 
alla bidrog till att höja stämningen. 

MR står för mänskliga rättigheter och 
att vara en MR-kommun innebär att 
aktivt arbeta för att utveckla samhället 
till en plats där alla är lika mycket värda. 
Inte bara inom kommunorganisationen, 
utan för hela Piteå – företag, föreningar, 

myndigheter, civilsamhället och alla pitebor. 
- Jag är stolt över att Piteå nu utropar 
sig till MR-kommun! Att arbeta för de 
mänskliga rättigheterna är grunden för 
mitt politiska engagemang. Det här bety-
der inte att vi är färdiga eller perfekta. Det 
här betyder att arbetet fortsätter, säger 
Helena Stenberg.

Piteå kommun har arbetat med mångfald 
i flera år. Allt arbete som görs för 
jämställdhet, tillgänglighet, integration, tillit 
och trygghet ingår i det breda arbetet 
för mänskliga rättigheter. Vi jobbar 
mot diskriminering, kränkningar och 
särbehandling. 

Mer information om arbetet hittar du här :
www.pitea.se/ettpiteaforalla

MR-KOMMUN
Genom åren är följande  
företag, föreningar och  
organisationer diplomerade  
för sitt mångfaldsarbete:

2020
STUDIO ACUSTICUM
KUST HOTEL & SPA SAMT
RESTAURANG TAGE
WIBAX

2019
PIREVA
LUNDKVIST TRÄ
SUNPINE
PKF - Piteå Kvinnliga Företagare &  
Pitekvinnor Med Framåtanda

2018
SAIK - Storfors AIK
PDOL - Piteå dansar och ler
PSG - Piteå summer games
PITEÅ MUSEUM

2017
RÖDA KORSET

2016
NOLIA
FESTSPELEN
CONNEXIONS
HSO -  
Handikappföreningarnas  
samarbetsorgan

Vill du också vara med?
Läs mer på pitea.se/ettpiteaforalla

Kalle Gracias, en av de uppträdande under kvällen. 

JÄMSTÄLLDHET
Målet är att kvinnor, män,  

pojkar och flickor ska ha lika  
villkor för att bo och verka i Piteå 

kommun. Vi har mycket jobb  
kvar innan vi är där.
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VÄRT ATT VETA om din kommun4

””-Vi är jättestolta över utmärkelsen, det  
är ett erkännande för arbetet vi bedriver 

och en bekräftelse på vårt trainee-program”, 
säger Annica Pettersson, HR-chef på Wibax 
som tillsammans med Restaurang Tage samt 
Kust hotell är de senaste lokala företagen 

att mångfaldsdiplomera sig.

Piteå kommun diplomerar företag, organisationer och föreningar 
som aktivt arbetar med mångfald och mänskliga rättigheter. 
Konceptet med diplomeringen har utformats i samverkan mellan 
Piteå kommun, folkbildare och företagarorganisationen  
Företagarna i Piteå.

Mångfaldsdiplomering  
sätter fokus på arbetet med 
mänskliga rättigheter
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Wibax, Kust hotell samt Restaurang Tage som är de senaste i raden av företag att mångfalds- 
diplomera sig fick ta emot sina diplom i samband med utnämnandet till MR-kommun.
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REGNBÅGSHYLLA  
på stadsbiblioteket
Sedan två år tillbaka är regnbågshyllan en 
permanent del av Piteå stadsbibliotek. Här 
finns ett stort utbud av HBTQ-litteratur 
som riktar sig till både ungdomar och 
vuxna. 

– Jag är mycket stolt över att vi har en 
stor del av vår regnbågslitteratur samlad 
och synliggjord på det här sättet, den fyller 
en viktig funktion för många av våra läsare, 
säger Helén Esberg, biblioteksassistent, 
Piteå stadsbibliotek.

På nyårsafton inleds firandet av 
Piteå 400 år, ett firande som  
kommer att ta många olika ut-
tryck och innehålla evenemang 
och aktiviteter under hela 2021. 
För att mångfald och mänskliga 
rättigheter ska finnas med som 
en naturlig del i såväl planering  
som genomförande av alla arrange- 
mang så finns det bland annat 
inskrivet i reglerna för jubileum-
spotten.

- Vi ställer en del krav på alla 
evenemang och aktiviteter som 
beviljas stöd från jubileumspotten. 
Arrangemangets plattform ska 
vara byggd utifrån ett demokratiskt 

synsätt med jämställdhetsperspektiv,  
det ska vara tillgängligt för alla samt 
bygga integration, trygghet och tillit 
för både medarbetare och besökare.  
Dessutom får inte diskriminering, 
kränkningar och särbehandling 
förekomma, säger Per Lenndin, 
projektledare för Piteå 400 år. 

Kraven till arrangörer kommuniceras 
tydligt i samband med beslutet. 
Förhoppningen är att kraven efter- 
levs vid varje enskilt evenemang 
och att hela jubileumsåret präglas 
av öppenhet, respekt och glädje 
för alla.  
Webbsida: pitea.se/pitea400ar

PITEÅ 400 ÅRPITEÅ 400 ÅR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – EN NATURLIG DEL I 

Cris Gera kom till Sverige och Piteå 
under 2018 för att få en fristad under 
två år som musiker. I sitt eget hemland 
Zimbabwe blev han utsatt för hot efter 
att ha skrivit låten Chema Zimbabwe 
som tog ställning mot korruption. Nu 
bor Cris med sin familj i Piteå och jobbar 
vidare med sin musikkarriär. 
   - Det var mycket tankar innan jag kom 
hit, hur skulle jag leva? Hur är folket? 
Vilken religion tillhör de? Hur ser de ut? 
Och hur är det med rasismen? Jag hade 

hört en hel del dåligt om Sverige, men 
när jag kom till Piteå upplevde jag ett 
varmt välkomnande.
   Musik skriver han inte för egen del 
utan för andra. Sången ”Piteå för alla”  
är skriven till alla som bor i Piteå.
   - Den beskriver hur jag känner för 
folket här i Piteå. Jag är tacksam över att 
jag blivit så väl mottagen här och att jag 
nu kan ägna mig åt min musik på heltid. 
   Under hösten har Cris gjort en skol-
turné under Norrbottensmusikens regi.

Piteås första fristadsmusiker 
hyllar piteborna med sången 
Piteå för alla 
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”Det är den som går vilse  
som hittar de nya vägarna” 

/Nils Kjær

KOMPASSEN är en mötesplats för dig som lever i en utsatt situation 
och behöver ett vänligt ställe att landa på. Kanske vill du bryta din 
ensamhet och komma förbi för en pratstund och en kopp kaffe. 
Kanske behöver du vägledning och stöd i mer akuta situationer.  
Till oss är du välkommen, precis som du är.

Kompassen är en nystartad verksamhet som öppnade i oktober i år och  
drivs av socialtjänsten, Piteå kommun och Piteå församling, Svenska kyrkan. 

Du hittar oss på Storgatan 33 (nära Rådhustorget) i Ernst Träffpunkts tidigare  
lokaler. Fika finns att köpa till självkostnadspris. 

Välkommen in! /Terese och Tobbe
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TILLGÄNGLIG WEBB ÄR BRA FÖR ALLATILLGÄNGLIG WEBB ÄR BRA FÖR ALLA
VISSTE DU ATT…

• www.pitea.se är bland de bästa kommunala webb- 
 platserna i Sverige när de granskas ur ett tillgänglig- 
 hetsperspektiv. I november låg pitea.se på tredje plats.

 Källa: webperf.se

• en tillgänglig webb är viktigt för de som använder  
 hjälpmedel för att ta del av innehållet.

• hur vi arbetar med kod när vi bygger och utvecklar  
 webb samt hur vi skriver text och lägger upp bild, ljud  
 och film påverkar om webben är tillgänglig eller inte. 

• Piteå kommuns aktiva arbete med tillgänglighet har  
 minskat antalet tillgänglighetsfel från 6 000 till noll. 

• du kan lyssna på alla sidor på www.pitea.se. I år har  
 lyssnaknappen använts 4 552 gånger. Den mest besökta  
 sidan är Information om coronavirus:  
 www.pitea.se/corona

• Bra tillgänglighet är bra för alla. Kraven på rätt kontrast  
 för att öka läsbarheten på en webbplats underlättar  
 för dig med nedsatt syn. Samma tillgänglighetsanpass- 
 ning hjälper dig som ser bra att kunna läsa på skärm  
 i solljus. Det finns bara vinnare ju mer vi arbetar  
 med tillgänglighet. 

Lyssna på skriven text eller läs ljud och bild i rörligt material. Offentliga 
digitala webbplatser ska vara tillgängliga för alla. Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

ÖPPETTIDER:
Måndag 9-14 (frukost)
Tisdag 14-18 (soppmiddag)
Onsdag stängt
Torsdag 9-14 (frukost)
Fredag 12-15 
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Verksamheten är  
coronaanpassad – aktuell information 

hittar du på www.pitea.se/ 
kompassen
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För att organisera och  utveckla kommunens arbete med stöd till unga har kom-munstyrelsen utsett en samordnare. Uppdraget handlar om att skapa sam- syn, synliggöra det som görs och ta tillvara kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla och sprida det vidare inom verksam-heterna.
- Barn och ungas hälsa är en viktig fråga som vi jobbat 

med i många i år. Det pågår många bra åtgärder och insatser men vi ser att det finns ett behov av samord-ning för att utveckla arbetet ytterligare, säger Helena Stenberg, kommunalråd Piteå kommun.
Funktionen ska hålla ihop aktiviteter inom kommunen och även vara ingången för externa samarbeten i frågorna.

FÄLTARNA
Fältarna startade hösten 2018 med  
målet att ge unga i Piteå en bra tonårs-
tid. Fokus ligger på förebyggande arbete 
samt uppsökande verksamhet som 
vänder sig till kommunens ungdomar  
i åldern 12-18 år.

Fältarna vill vara en positiv kraft ute 
bland ungdomar och kan också ge råd 
och stöd individuellt. Verksamheten 
består i dagsläget av två heltidsanställda 
fältarbetare som jobbar uppsökande, 
förebyggande och erbjuder frivilligt stöd.

www.pitea.se/faltarna

BARN OCH UNGAS HÄLSA

UNGA ENGAGERAR UNGA

Dialoger är en viktig del i all samhällsutveckling och 

pitebor i alla åldrar ska känna att det är menings-

fullt att engagera sig och att de kan påverka kom-

munens utveckling. För att få fler unga att ge sin 

syn på Piteås utveckling har kommunen de senaste 

tre åren erbjudit feriejobb som kommunutvecklare. 

Jobbet innebär att ge sina egna och andra ungdo-

mars syn på viktiga kommunal frågor. Ett jobb som 

gett goda resultat med ett ökat engagemang bland 

de under 25 år.

Flera olika metoder används för att öka ungas 

inflytande och delaktighet i kommunens utveckling, 

exempelvis PÅPP (Påse Pengar) samt enkäterna 

Unga granskar, Personligt, Unga och  

student tycker samt Unga frågar.

DIALOG:
JÄMSTÄLLDHET  
I FÖRSKOLAN
Grunden läggs med våra yngsta 
medborgare. Ängens förskola har i 
många år arbetat medvetet för att 
alla barn, oavsett kön, får samma 
möjlighet att prova på olika aktivi-
teter för att få bättre självkänsla, 
kroppskontroll och ett bättre mående.

Pedagogerna fokuserar bland annat 
på barnens förmågor och intressen i 
stället för vilket kön de har och för-
skolan har flera år i rad nominerats 
till Norrbottens jämställdhetspris för 
sitt gedigna arbete.
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Är du eller någon i din närhet utsatt för  
kränkningar, trakasserier eller fysiskt våld?
Vi hjälper dig!

KONTAKTA OSS:
Telefon: 0911- 69 75 75 
Telefontid: mån, tis, tors, fre kl. 9-15, ons kl. 9-12
(stängt 12-13)  

ÄR LÄGET AKUT?
Kontakta Socialjouren via 112 – SOS Alarm

Det finns ett liv utanför våldet  
- det livet har du rätt till!

Vänliga hälsningar socialtjänsten,  
Stöd till vuxna - Våld i nära relationer
www.pitea.se/vald-i-nara-relationer

Är du  
orolig för att vara 

hemma?

Håll i o
ch  

håll ut!
www.pitea.se/corona

Vi har stor förståelse för att coronavirusets kraf-
tiga spridning skapar oro. Det är nu extra viktigt 

att vi tillsammans hjälps åt och tar ett gemen-
samt ansvar. Att vi håller i och håller ut!

Läs mer på vår hemsida om Piteå kommuns  
arbete och vart du kan vända dig med olika frågor. 

Tillsammans klarar vi det här! 

”Med unika satsningar 
bygger vi en stad för 

framtiden
Christina Skoog, entreprenör

”Vi arbetar för  
lika villkor för kvinnor 

och män
Eva Lundqvist, ordförande PKF

”Jämställdhet är  
inte bara ett ord, utan 

en självklarhet!
Fredrik Nilsson, festivalgeneral

www.pitea.se/familjehem

Din tid kan göra  
stor skillnad

ALLT ÄR INTE STÄNGT!
Vi har samlat några tips på saker du kan  

göra på hemmaplan trots corona och hårda  
restriktioner. www.pitea.se/hemmaplan
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